
Limitovaná
ponuka 
od 1. 1. do 29. 2. 2020

Využite našu exkluzívnu 
ponuku a získajte 

až 6 mesiacov bez 
poplatku*

Stravovaciu kartu Ticket Restaurant®
a užívajte si jej výhody:
• 6 mesiacov bez poplatku*

• karty zdarma
• doručenie zdarma

Bonus: Exkluzívne zľavy s Priceless Specials programom, ktorý vás 
odmení za každý nákup.

Ako na to?   Vyberte si možnosť, ktorá vám viac vyhovuje: 

alebo

Stravné lístky Ticket Restaurant®
a získajte navyše:
• stravovaciu kartu Ticket Restaurant® na skúšku s doručením 

zdarma ako darček
• po nabití kreditu a prvej platbe kartou získate zľavu 6 mesiacov bez 

poplatku pri lístkoch aj pri karte

Bonus: So stravovacou kartou získate automaticky aj vy prístup do programu 
Priceless Specials.
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Prináša vernostný program, s ktorým môžete z každej platby 
kartou Ticket Restaurant® získať prístup k exkluzívnym zľavovým 
kupónom na nákup tovaru a služieb či iné výhody.

Zaplaťte za obed v ktoromkoľvek akceptačnom mieste Edenred 
na Slovensku a vernostný program vás odmení za každý nákup.

Viac o programe na www.edenred.sk/odmena-za-kazdu-platbu

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte:
•   telefonicky na čísle 02 5070 7223
•  e-mailom na adrese telesales-sk@edenred.com
•  cez internet na www.rychlaobjednavka.sk
•  osobne v pobočkách Edenred v Bratislave, Trnave, Trenčíne, 

Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach

Odmena za každú platbu. Na nezaplatenie™.
Aj stravovacia karta Ticket Restaurant® vie prekvapiť.

Rozhodujete sa, ktoré 
riešenie je pre vás lepšie? 

Porovnajte si výhody 
obidvoch našich riešení.

Karta
Ticket Restaurant®

Karta
Ticket Restaurant®

Stravné lístky
Ticket Restaurant®

Zľava z poplatku na 6 mesiacov

Karta zdarma

Doručenie zdarma

Exkluzívny program zliav Priceless Specials  

Bezplatná 24/7 klientska zóna

Bezplatný online účet na správu objednávok

Bezplatná mobilná aplikácia Edenred Benefity

•  * poplatkom sa rozumie Poplatok za sprostredkované Stravovacie služby podľa 
platného Sadzobníka odmeny a poplatkov.

•  Ponuka platí od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020. 
•  Podmienky na získanie zľavy: ak si kartu Ticket Restaurant® aspoň 

1-krát nabijete vo výške minimálne 35 €  a zaplatíte ňou do 31. 5. 2020, získate 
od 1. 7. 2020 benefit “6 mesiacov bez poplatku” do konca roka 2020. 

• Ponuka sa vzťahuje na nových klientov Edenred.
• Viac informácií o ponuke nájdete na www.edenred.sk/6-mesiacov-bez-poplatku

platí po nabití 
a prvej platbe 
kartou Ticket 
Restaurant® 

podľa 
podmienok
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